
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 sierpnia 2014  
  8:00 Za  ++  męża  Stanisława  oraz  jego  rodziców  Franciszka  i  Michalinę 

  Figura 
  9:30         Za  ++  Józefa  i  Rozalię  Golinski  - syn  z  rodziną 
11:00         Za  ++  poległych  żołnierzy  podczas  I  i  II  Wojny  Światowej  oraz 

 generała  Władysława  Sikorskiego,  z  okazji  Dnia  Żołnierza  -   
  Stowarzyszenie  Polskich  Kombatantów,  Koło  #13 

18:00 Dziękczynna  w  intencji  brata  Mariana  Pomagiel  z  okazji  urodzin,  z   
  prośbą  o  zdrowie  i  błog.  Boże  - siostra 

PONIEDZIAŁEK - 11 sierpnia 2014   
  7:00        ZA ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN  
  8:00   ++ Za + Antoniego Karkota 
11:00 Msza Święta w St. Joseph’s Residence 
WTOREK - 12 sierpnia 2014 
  7:00 Za  ++  wujka  i  ciocię  Kowalskich  - S.  Kociołek 
  8:00 Za  +  tatę  Józefa  Gajdamowicz  - syn  Andrzej  z  żoną  i  dziećmi 
10:00 Msza Święta w Holy Hamily Nursing Home 
ŚRODA -  13 sierpnia 2014  
  7:00  Za + Jana Stroski 
18:30         NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1. O zdrowie dla Janiny Rusin - Łucja  Bomba 
  2.  Za  ++  Janinę  i  Józefa  Lis  - córka  z  rodzina 
  3.  Za  +  Paulinę  Ozimek  - córka  z  rodziną 
  4.  Za  +  Karolinę  Wiktorowicz  - Adela Szkwarek 
  5.  Za  ++  Katarzynę  i  Peter  Hrunek  - Adela Szkwarek 
CZWARTEK - 14 sierpnia 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Matki Teresy z Kalkuty  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor  
PIĄTEK - 15 sierpnia 2014 WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI  PANNY 
� W  sposób  szczególny  polecajmy  w  naszej  modlitwie  Misjonarzy  

Oblatów  Maryi  Niepokalanej  ,  Prowincji    Wniebowzięcia,  gdyż  jest  
to  święto  ich  patronki. 

  7:00 Za  +  Barbarę  Czernik 
19:00 Za  ++  Misjonarzy  Oblatów  spoczywających  na  naszym  cmentarzu   

 parafialnym - OMI 
SOBOTA - 16 sierpnia 2014   
  8:00 Dziękczynna  z  okazji  20  rocz.  ślubu  Elizabeth  i  Daniel  St.  Godard  z   

 prośbą  o  zdrowie  i  błog.  Boże  - mama  z  rodziną 
13:00 Ślub: Jan OTULAK & Kendra BROWN 
17:00 Za  +  męża  Piotra  Gąsior  - żona  z  rodziną 
 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA- 17 sierpnia 2014  
  8:00 Za  ++  męża  Antoniego  Haskiewicz  - żona  Jadzia  z  rodziną 
  9:30         Za + Kazimierza Kowalski (21 rocz.) - żona  z  rodziną 
11:00 Za  +  Czesława  Skubisz  - córka  z  rodziną 
18:00 Za  ++  rodziców  Szotów,  Kuletów,  brata  Kazimierza,  szwagra   

 Bronisława  i  Donalda  Mc  Cauley  - A.Z. Kuleta 
PONIEDZIAŁEK - 18 sierpnia 2014  
  7:00         W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00 Za  ++  Józefa  Rogozik  - żona 
WTOREK - 19 sierpnia 2014  
  7:00 O  zdrowie  i  blog.  Boże  dla  córek  - rodzice 
  8:00 ++ Za + Kazimierza Kler 
ŚRODA -  20 sierpnia  2014   

  7:00  ++  Za  +  Paulinę  Pawłowski 
18:30         NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00 1.  Za  ++  rodzicow  Marię  i  Piotra  - synowie z rodzinami 
 2.  Za  +  mamę  Janinę  Slabkowski  (rocz.)  - córka  i  syn 
 3. O zdrowie dla Janiny Rusin - Łucja  Bomba 
 4.  O  zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  dla  Basi  - rodzice i brat 

 

ZEBRANIE LIGI KATOLICKICH KOBIET odbędzie   się   w  
niedzielę,  7  września,  zaraz  po  zakończeniu  Mszy  Świętej  o  9:30. 
 

DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament Chrztu 
Świętego  dnia  23  sierpnia  zostanie  włączony:  Jon Joseph WALKER 

Rodzicom  i  chrzestnym  składamy  serdeczne  gratulacje. 
 

KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH w   miesiącu  
sierpniu  nie  odbędzie  się,  następna  zostanie  przeprowadzona  we  wrześniu. 

 

CZWARTEK - 21 sierpnia 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Matki Teresy z Kalkuty  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor  
PIĄTEK - 22 sierpnia 2014  
  7:00 ++ Za + Jessie Purser 
19:00 Za ++ z rodziny Szyda - Wanda Szyda 

SOBOTA - 23 sierpnia 2014  
  8:00 Za + Nicholas Szucs - rodzina 
12:00 Ślub: Rafał MIROSŁAWSKI & Dorota JAWORSKI 
17:00 Za  ++  Franciszka  i  Marię  Soja  - rodzina 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 sierpnia 2014 
  8:00 Za  ++  męża  Bogdana,  rodziców  z  obojga  stron  i  ciocię  Władzię  -  

 Zofia  Potrebko  z  rodziną 
  9:30         Za  ++  Janinę  i  Wladysława  Slabkowski  - rodz. Burczynski 
11:00         Za  +  męża  Feliksa  Leszczynski  (7  rocz.)  - żona  z  rodzina 
18:00 Dziękczynna  za  wszelkie  łaski  otrzymane  od  Boga  dla  małżonków   
 Zofii  i  Jerzego  w  30  rocz.  ślubu,  z  prośbą  o  dalsze  błogosł.  - rodzina 
PONIEDZIAŁEK - 25 sierpnia 2014  
  7:00        W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00 ++ Za + Stanley Robbie 

WTOREK - 26 sierpnia 2014 
  7:00 ++ Za + Edward Young 
  8:00 Za  +  Janinę  Starak  - mąż  z  rodzina 
ŚRODA -  27 sierpnia 2014 
  7:00  ++ Za + Jessie Purser 
18:30         NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00 1. Za + Karola Franczyk (25 rocz.) - syn  Edward,  żona  i  rodzina  
2.  Za  ++  Janinę  i  Józefa  Lis  - córka  z  rodziną 
3. Za ++ Franciszka Nanowski - żona  z  rodzina 
4.  Za  ++  siostrę  i  szwagra  Teodorę  i  Ludwika  Wróbel  - Antonina Nanowski 
5.  Za  ++  męża  Mieczyslawa  Szkwarek  oraz  rodziców  z  obojga  stron   

 Kwas i Szkwarek - Adela Szkwarek 
6. W pewnej intencji  
7.  Za  ++  Antoninę,  Wandę,  Helenę,  Michała,  Kazimierza  i  Lecha  Fulmyk  -  

 J. Lorenc 
CZWARTEK - 28 sierpnia 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Matki Teresy z Kalkuty  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor  
PIĄTEK - 29 sierpnia 2014 
  7:00 ++  Za  +  Wandę  Moszynską 
12:30 Ślub: Keith ENDRINAL &  Jennielyn RAMOS 
 19:00 Za + Mary Gawron - mąż  z  dziećmi 
SOBOTA - 30 sierpnia 2014  
  8:00 Dziękczynna  z  prośbą  o  dalsze  łaski  w  rodzinie  - D.J. Gawlik 
17:00 Za ++ Peter i Sophie Lesiuk - syn  Felix  z  rodziną 
 

Pierwszy piątek miesiąca - 5 września Tego  dnia    odbędą  się  odwiedziny  
chorych   i   starszych,   prosimy   o   zgłaszanie   ich   do   biura   parafialnego. 
Wieczorem   zapraszamy   wiernych   na   Nabożeństwo   i   Mszę   św.   o   godz.  
19:00.   Na   godzinę   przed   Mszą   będzie   można   przystąpić   do   sakramentu  
pokuty. W godzinach od 19:30 - 21:00 zachęcamy wiernych do 
prywatnej adoracji w kaplicy. 
 

ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH - w  miesiącu   sierpniu,   nie  
będzie  regularnych  pierwszopiątkowych  odwiedzin  chorych  i  starszych. 
 

DOROCZNY PIKNIK PARAFIALNY odbędzie   się  w   niedzielę,   31   sierpnia  w  
parku  Bird’s  Hill,  a  rozpocznie  się  o  godz.  13:00  Mszą  Świętą  polową.  Prosimy  
o zaznaczenie tej daty w kalendarzu. W obecnym roku również 
organizujemy loterię piknikową. Zwracamy się więc z prośbą do 
wszystkich organizacji, firm i osób prywatnych o sponsorowanie nagród 
na naszą loterię tzw. „Silent Auction”. Przedmioty na loterię można 
przynosić do biura parafialnego w godzinach jego otwarcia. Prosimy  
wszystkich o pomoc i dziękujemy za poparcie! W obecnym roku wstęp 
do parku tego dnia będzie darmowy. 
 

ŚRODOWE INTENCJE MSZALNE,  które  będą  przyjęte  w  czasie  lipca  i  sierpnia  
na  środy  od  2   lipca  do  10  września  zostaną  odprawione   i  wyczytane  podczas  
Mszy  Świętej  ale  nie  będą  wydrukowane  w  biuletynie  parafialnym. 
 

ZDJĘCIA Z PIERWSZEJ KOMUNII I BIERZMOWANIA można   odbierać   w  
kiosku  w  niedzielę  lub  w  tygodniu  w  biurze  parafialnym. 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA XIX NIEDZIELA ZWYKŁA XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ---   10 SIERPNIA10 SIERPNIA10 SIERPNIA   

 

XX & XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 & 24 SIERPNIA 



 

XXII  NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 SIERPNIA 

XXII NIEDZIELA - 31 sierpnia 2014  
  8:00 Dziękczynna  z  prośbą  o  zdrowie  i  błog.  Boże  dla  Józefa  i  Sone   

 Laskovjan oraz ich dzieci - rodzice 
  9:30         Dziękczynna  z  prośbą  o  zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  - rodzina  

 Casar 
11:00         Za  ++  rodziców  Janczak  i  Zawilskich  - rodzina 
13:00 Msza Święta polowa w parku Bird’s Hill  
13:00 Ślub: Paul SOLILAK & Kamila KONIECZNA 
Uwaga! NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 
 
 

PONIEDZIAŁEK - 1 września 2014 - Labour Day 
  7:00        ZA ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN  
  8:00 Dziękczynna  za  wszelkie  łaski  otrzymane  od  Boga  dla  naszych  rodzin,   

 z  prośbą  o  dalsze  błogoslawieństwo  - mama 
 

WTOREK - 2 września 2014  
  7:00 ++ Za + Albin Marchel 
  8:00 ++ Za + Ann Horoshko 
 

ŚRODA -  3 września 2014   
  7:00  ++ Za + Frances Fijal 
18:30         NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00 
.   
CZWARTEK - 4 września 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Matki Teresy z Kalkuty  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor  
 
 

I PIĄTEK MIESIĄCA  - 5 września 2014  
  7:00 ++  Za  ++  Antoniego  i  Anastazję  Szliszkiewicz 
19:00 W  intencji  żyjących  i  zmarłych  Rycerzy  Kolumba  oraz  ich  rodzin  - KofC 
 
 

SOBOTA - 6 września 2014  
  8:00 W  intencji  Sodalicji  Różańcowej 
17:00 Za + ojca Kazimierza Czosnek - córka  z  rodziną 
 
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 września 2014  
  8:00 Za  +  męża  Mieczyslawa  Szkwarek  (8  rocz.)  - żona  Adela 
  9:30         Za  +  Marię  Zielinski  - Liga Katolickich Kobiet 
11:00         Za  ++  rodziców  z  obojga  stron  Marię  i  Józefa  Słonina  oraz  Wandę  i   

 Czesława  Kielczewski  - syn  i  córka  z  rodziną 
18:00 Za  +  Franciszka  Kozłowski  - rodzina 
 

PONIEDZIAŁEK - 8 września 2014  
  7:00         Dziękczynna  z  okazji  33  urodzin  Kathryn  z  prośbą  o  zdrowie  i  błog.   

 Boże  - J.J.M. 
  8:00 ZA ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN  

11:00 Msza Święta w St. Joseph’s Residence 
 

WTOREK - 9 września 2014  
  7:00 ++ Za + Linda Paluch 
  8:00 Dziękczynna  z  prośbą  o  zdrowie  i  błog.  Boże  dla  nas,  dzieci  i  wnuków   

 oraz  całej  rodziny  - Helena  i  Józef  Gałka 
10:00 Msza Święta w Holy Family Nursing Home 
 

ŚRODA - 10 września 2014 
  7:00  ++ Za + Ann Kolodi 
18:30         NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1.  Za  ++  mamę  Agnieszkę  Rubik  i  siostrę  Celinę  - Helena Bekus 
  2.  Za  ++  Janinę  i  Józefa  Lis  - córka  z  rodziną   

CZWARTEK - 11 września 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Matki Teresy z Kalkuty  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor  
 

UWAGA! BIURO PARAFIALNE W  MIESIĄCU SIERPNIU BĘDZIE 
NIECZYNNE W PIĄTKI. 

 
RÓŻA ŻYCIA - maj  11.  Rycerze  Kolumba  dziękują  wszystkim  za  poparcie  ich  
akcji,  zebrali  oni  tego  dnia  sumę  $792.00 
 
BIULETYN NIEDZIELNY wydrukowany  został  na  cały  miesiąc  sierpień,  aż  
do  połowy  września.  W  sierpniu  nie  będzie  nowych  wydań  biuletynu.   

PIĄTEK   –  12 września 2014  
  7:00 ++  Za  ++  Wojciecha  i  Aleksandrę  Machniak 
19:00 Za  +  Czesława  Fudali  - żona  z  rodziną 
 

SOBOTA - 13 września 2014  
  8:00 Za  ++  Marię  i  Czesława  Fedorowicz  - syn  z  rodziną 
17:00 Za  ++  Adelę  i  Bronisława  Lozinski  oraz  rodziców  z  obojga  stron  -  

 córka  Danuta 

NIEDZIELA - 14 września 2014 Podwyższenie Krzyża 
  8:00 Dziękczynna  z  prośbą  o  zdrowie  i  błog.  Boże  dla  dzieci  i  wnuków  -  

 rodzice Kopala 
  9:30         Za + ojca Benedykta Pietkiewicz - syn  z  rodziną 
11:00         Za  ++  rodziców  Mieczysława  i  Genowefę  Jasiewicz  oraz  babcię   

 Bronisławę  Simańczuk  - syn  z  rodziną 
18:00         Za  ++  Marię  i  Wojciecha  Kucel  - syn  z  rodziną 
 

ROK KATECHETYCZNY 2014/2015. Zapisy na religię przeprowadzone 
zostaną  w  sobotę  6  września  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Ducha  Świętego  o  
godz.   8:30   rano.   Pierwsze   zajęcia   rozpoczną   się   również   w   sobotę,   6  
września  o  godz.  9:00. 
 

DZIEŃ RODZINY W ARCHIDIECEZJI WINNIPEG odbędzie  się  w  piątek  22  
sierpnia  od  18:00  do  22:00     na  placu  w  Forks   tzw.   „The  Scotiabank  Stage  
and  Fesival  Park”.  Wszyscy  zaproszeni  są  do  wzięcia  udziału  w  pierwszym    
Dniu   Rodziny   archidiecezji   Winnipeg.   W   programie   Msza   Święta   o   18:30,  
występy  zespołów  muzycznych  z  naszej  archidiecezji,  gry  i  zabawy  dla  dzieci  
i  dorosłych  oraz  występy  w  wykonaniu  Praise  and  Worship  Band  and  Dance  
Team.   Prosimy      o   zabranie   krzesełek   turystycznych   ze   sobą.   Zachęcamy  
wszystkich wiernych do uczestnictwa.  
 

PROGRAMY RADIOWE nadawane  są  na  falach  radiowych  przez  wiele  już  
lat  na  stacji  CKJS  810  AM.  Jest  to  duży  wydatek  dla  naszej  parafii,  dlatego  
nie   jesteśmy  w  stanie  sami  go  pokryć.  Każdego miesiąca opłata wynosi 
$1,333.00., a za cały rok około $16,000.00.  Jeżeli nie uda nam się 
zebrać wystarczającej kwoty pieniędzy, będziemy zmuszeni do 
zaprzestania nadawania programów do końca roku. Programy te 
słuchane są przez wielu, zwłaszcza osoby starsze i chore, które nie 
mogą osobiście uczestniczyć w Niedzielnej Eucharystii.   Dziękujemy  
wszystkim  za  złożone  ofiary,  a  dotychczas  zebraliśmy  $11,588.00.  
Ostatnio  ofiary  złożyli:  M.  Jilani    $100 
    J. Taferner   $100 
    The Rolay Canadian Legion #246 $300 
 

APEL ZBIERANIA FUNDUSZY NA WYMIANĘ URZĄDZENIA 
CHŁODZĄCEGO TZW. ‘CHILLER”- w   odpowiedzi   na   list   wysłany   do  
parafian    z  prośbą  o  składanie  ofiar  na  wymianę  tego  urządzenia,  z  radością  
podajemy   do  wiadomości,   że   udało   nam   się   już   zebrać   sumę   $38,555.00.  
Pozostała   nam   jeszcze   jednak   długa   droga   do   osiagnięcia   zamierzanego  
celu   i   mamy   nadzieje,   że   każdy   poprze   nasz   apel.   Złożone   ofiary   zostaną  
wam   dołączone   do   rozliczeń   podatkowych.   Dziękujemy   następującym  
osobom:     J.I. Orlow  $100 
Bractwo  Świętego  Ducha $500 M. Stremecka $100  
J.J. Dobrowolski  $100 M. Jedynak $100 
Anonimowo  $100 B.M. Siedlik $100 
J.M. Rzeszutek  $150 I. Lukawiecki $100 
K. Zbróg   $100 M. Jonski  $50 
B.R. Golanski  $200 F. A. Gustkiewicz $50 
 

O. TOMASZA KRZESIKA, OMI odchodzi  z  naszej  parafii,  aby  pełnić  
posługę  duszpasterska  w  kościele  Św.  Eugeniusza  De  Mazenod  w  
Brampton   w   Ontario.W   imieniu   wiernych   parafii   Ducha   Świętego  
bardzo   serdecznie   dziękujemy   O.   Tomaszowi   za   posługę  
duszpasterską   w   naszej   wspólnocie   parafialnej,   odwiedziny   osób  

chorych   i   starszych,   opiekę   nad   ministrantami,   Scholą   i   Gupą   Teatralna,  
prowadzenie   pięknych   programów   radiowych,   a   przede   wszystkim   za  
głoszenie   słowa   Bożego.   Życzymy   Tobie   O.   Tomaszu   wielu   łask   Bożych,  
zdrowia   oraz   sukcesów   w   dalszej   posłudze   duszpasterskiej.   Będziemy  
pamiętać  o  Tobie  w  naszych  modlitwach  i  mamy  nadzieje  że,  może  kiedyś  w  
przyszłości   odwiedzi   nas   Ojciec   tutaj   w   Winnipegu.   Życzymy   Ci  
Błogosławieństwa   Bożego.   Data   oficjalnego   pożegnania   O.   Tomasza  
zostanie  podana  w  przyszłości.   
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